
Alcance seus objetivos  
de comunicação com 
Inglês Geral

GE
Nossos cursos de General English (Inglês Geral) 
ajudarão os estudantes a desenvolverem habilidades 
para comunicações da vida real no mundo real. 
Ajudamos estudantes a desenvolverem a confiança 
para viver e viajar na Austrália. Os estudantes 
expandem habilidades em inglês que podem ser 
usadas em qualquer lugar, além de uma rede de 
amigos e contatos do mundo todo.
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Habilidades desenvolvidas em cada nível do Inglês

Avançado
CEFR B2+ - C1

IELTS 6.0 and above

Expressar suas ideias de forma fluente e espontânea

Usar o inglês para objetivos profissionais, acadêmicos e sociais

Entender o inglês do cotidiano sem muito esforço

Acima de 
intermediário
CEFR B1+ - B2
IELTS 5.0 - 6.0

Usar um vocabulário amplo, verbos e expressões idiomáticas sobre tópicos do seu cotidiano

Dar opiniões e explicar ideias sobre uma ampla gama de questões  
como o meio ambiente ou eventos mundiais atuais

Comunicar-se de forma muito fluente com falantes nativos

Intermediário
CEFR B1

IELTS 4.0 - 5.0

Lidar com situações comuns do cotidiano como dar um conselho a  
um amigo ou resolver um problema durante uma viagem

Entender os principais pontos de uma conversa na faculdade ou no trabalho

Falar e escrever sobre tópicos interessantes como passatempos, eventos, sonhos e ambições

Pré-intermediário
CEFR A2 - B1

IELTS 3.0 - 4.0

Descrever sua família, país de origem e lugares visitados na Austrália

Escrever um simples e-mail para a família ou amigos sobre a experiência na Austrália

Entender e usar expressões comuns para se comunicar em situações da vida  
real como comprar comida ou pedir orientação

Elementar
CEFR A2  

IELTS 2.0 - 3.0

Falar de si mesmo e dar informações pessoais básicas

Usar expressões conhecidas e frases básicas

Comunicar-se de forma simples em situações como compras, viagem e fazer amigos

General English

Sobre o Inglês Básico
O General English se concentra no “inglês do cotidiano” que é 
muito importante para interações do dia a dia, viagens e 
socialização. O inglês do cotidiano inclui verbos e expressões 
idiomáticas, bem como gramática e vocabulário.

A possibilidade de se comunicar e fazer amigos usando o inglês 
é essencial em todos os aspectos da vida, não apenas por 
diversão. Por exemplo, um trabalho em grupo na universidade e 
fazer contatos profissionais em inglês requer um bom 
entendimento de inglês.

Alunos estudando General English vivenciarão um ambiente de 
aprendizado dinâmico e interativo. A mistura de nacionalidades 
e culturas do mundo todo garante que as habilidades em 
comunicação internacional sejam desenvolvidas em cada aula.

O curso de General English desafia e incentiva estudantes a 
usarem o inglês na sala de aula e na vida real.

For more information visit navitasenglish.edu.au to view 
our Course Dates Calendar.

Sobre os programas Navitas English
• Professores experientes e qualificados
• Atividades de integração durante o curso, ajudando os 

estudantes a desenvolverem confiança e segurança
• Ter oportunidades de realizar projetos e desenvolver 

habilidades de apresentação

Atributos do programa
• Desenvolver confiança para viver, viajar, estudar ou 

trabalhar na Austrália e outros países com inglês como 
primeira língua. 

• Testes semanais para monitorar o progresso dos estudantes
• Sessão individual de consultoria acadêmica  

com seus professores
• Aprender inglês em um ambiente interativo e dinâmico
• Opções myStudy diárias

Places are limited, apply today!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Follow us
@navitasenglish 

Habilidades
Leitura Redação Fala Compreensão
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